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I*, dun i den för mei u trettio år sedan utgtfna

första uppl
!

tii if Skandii m ska Nordens UHn\ inai

säger professor Nilsson om spjuts] stsar af samma form
som fig. b'2 i »Svenska fornsak i •», att denna typ »hittills

aldrig är funnen i södra S\ rige dier i Danmark; m
den förekommer i norra o :li mell T»ta Si . Dem
lansform ar aldr _ af fiinta, utan af en hård skifte

Han tillit
. _

r

l r ligen iir den icke så gamui I som
flintlansarue. I) trakter af landet, i Iivilka han linm s,

ro, enligl i t rtvgel&c, för hvilken ia< I imd les

skall redogöra, ännu i' k< bebodda, da si i i skåp bru-

kades i södra Sverige och i Danmark.

Lang • lemnades utan vi la e uppmärksamhet d u här

gifna antydan om att dessa spjutspetsar af skiffei i

höra till samma 'grupp af fornsaker s un minnena fr

södra Sv< s stenålder. Först mer an 25 år t i

gifvandet ai nyssnämnda arbete bringas limnet liter
\

tal, af d:r Iiildebrand i S> v\gQ och af profess 1<\

i Norg .

1 den öf\ trsigt ui\ i stenaldcrsminnenas utbn dning

i Sverig som doktor Iiildebrand letrmar i Svenska fol-

ket under Hednatiden säger han: »Det är möjligt» att

'
l ;t|nil-i, id 19

2 Första upplagan (Sthlm, ISCG) t n Im uppl. sid 74.
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Norrlands stenålder icke är .-in anse som en fortsättning

af det södra Sveriges, utan fastmer af Finlands och de
strå ländernas i allmänhet . Såsom >k;il för denna jlsijrt

anför han bland annat, art . -ir pari "Ångermanland funna
»kirrerlan.sar påminna oin likartaile fynd i Finland och
gm « i-ik mentet ( Honet

Ungefär samtidigt raste professor Kygh 1

uppmärk-
»i»"li [>å, att spjut- och pilspetsar af skiffer icke äro
sällsynta i Norge, samt att inan stundom lifven funnit
knifvar af samma stenan ucli af en egendomlig form.
hessa snker«, säger han, »måste anses tillhöra en annan

L-.,l#... i i- 11 • . i _. .. i-

•1'ea sak
.
säger han, »m.-lste anses tillhöra en annan

kultur och ett annat folk fin de vanliga norska stenålders-
sakerna, hvilka i afsecndc pd ämne och form öfverens-
stäunrui m rl kun frän Danmark och södra Sverige. 1>

hittas oftast i Ti unsö oc Finnmarkens »ruter, der i

vanliga stensakerna äro ytterst sällsynta; man kan väl
S I 1 1 I i •> 1 1 1 1 i I v 1

- ; i 1 i i i f ,ri .l,,i.« t \ I 1 /

yxor, pilspetsar, metkrokar, skedar m. ,„. af r

hvilka do k hittills blifvit funna endast i det nordliga
Norge, men ftnnu icke i Svcrig . Vfven skiffcrki
aro hittills med mycki t fa undantag funmi endast i

\.

norr om Throndhjemsfjord.
; ! ssa undanta*: utg. i s

ett fyml från Ångermanland u f tvä (. lin „„-,;

tre) fyml, som märkvärdigt nog äro an sydli
>um i Södermanland.

^ I( '!<• nu i fråga varande fornsakcri

tillhört ett annat stenåldersfolk lin det s,,,,,
i <| < | ra

lelarne af vårt land efterlemnat s-, talrika minnen, fram-
går redan deraf, att dessa fornsaker nästan endast

komma i .le nordlig si trakterna af Sv< rig h N
der

' '
södra Skandinavien vanliga stenähk-rssakcrna

»ro ytterst sällsynta. Det bevisas äfven deraf, att

1 " l:l sJ^g ai si i ikcr aldrig blifvit, v, vidt man \

tunna tillsammans, Fifvensom deraf ut t. . \. ,| m
Iarnc och spjutspetsarna, af skiffer visa stor f

i

stämurelse med dem som hittas i Finland
i h undra

nordliga länder. Sä lar, enligt
| I ssor R.wh, Etno-

grafiska Museet i Köpenhamn ega kastspjut från indian-

stammar i nordligaste del m af brittiska \ »rdameril

hvilkas sj,
;tsar, al s\

; ,,t, skiffer, mycket likna d i \
funna skiffersp< tsarne med hullingai .

1 tt af de märkligast bevisen för den arktiska sten-

ålderns sjclfständigh u- ett fynd &< in i 1 s7 1 gj >rd -

vid Stcukjier i \. riirondhjems amt. Man fann har, vid

inmrsta ändan af Throndhjemsfjorden, n "kjökkenmöd-
ding» innehållande en stor mängd musselskal och ben

jämte tre spjutspetsar, en knif ocb två yxor af skiffer,

samt en hornyxa m. rl. saker, </// f arktisk:, t\ p

För att visa, huru mycket talrikare fot si uf de

1 Holmberg, I ksi iletnniri } l, 1

1

.

2 NorsKii Fcrmiiini! [$7J ti not.

J Samm;i . 8 I 1 I 117, not.
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t\jn-r som vi hänfört till den arktiska stenåldern före-

komma i norra Sverijre m i landets sydligare trakt']-,

meddelas har en öfversigt öfver alla från Sverige nu
k unla fornsaker af sten. Under benämn i n<ren -skandi-

navisku typer hafva \i upptagit dem som aro egendom-
liga för den sydskandinaviska stenåldern.

.)

Fornsa ker a f ston flinnn i Sverige.

Skandinaviska t Ark t i.- \ |'« r.
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Det tun,<
- f lfi visa likheten i detta anseende

mellan förhållandena i Norg h Sverige, vara nog .tt

'
Deri ; "

k

1,11 m,,er st,,l,:
' förekommniule typerna, och »al< I ,

J
e 5 v la "'• h«lk ildre ä» jarnftl J . *

fornsaker», lijg 7

* D
'

r
' LappUnd funnit .va yxoi af sten. bvilka nu

aro f ,;
i at; ' -' till »»vilkendera grup,

I hört
1:1 al ,lim ai " fu,,na

'
' ; af Loos' »orken, »om af ålder

I' ort till D,
1 Funui ti i Di r

B i I funn i
i ^ inland.

nu. ma att al do 49 spjutspi *ar, pilspetsar och k, ifvar if

skift, r, hvilka man år 1872 kände fr , \
jn.

dre än 23, .lin- nära hälft
i

,

såsom bekant det nor lligast.
i landet: samt ;« alla d

andra från detta stift k inda stensakerna, till ann I -i '. ti -

ligen afven höra till den arktiska gruppen. 1 rån Krist ini

stift kände man deremot endast 1 S] j it j.ilspi rs ir ut

skiffer mot nära 400 skandinavisk»! stensal

Bland minnena in d m arktiska st< n 1
-i

ofvans iende tabell och it , ,,,].

beskrifningen inlast
, ,,|,j -,j_

kas hänförande till di grupp i kun . n a

kan uppstå, Det iir emellertid, åcutineii
i va-

rande, ii fil: listan oim" 1 _t att ii t. ox.

en mejsel af skiffer bor 1 I is till den ei indra
kulturens minnen, i synncrhi a n man s

sydligare delar vid nVre tillfallen funnit \ ktys t skif-

fer, hvilka vi måste ms ti i a den i

stenåldern, då de lire i all I s san som denna
periods öfriga arbeten.

Di arktiski stensakernas stora relativa talrikhet i

I ippland och Norrland bli nuti tydliga m vi ta 1

i betraktande, att tre af I under Helsingland ti]

flintyxurna aro hittade tillsammans, I . ii nästan alla

de nftra 80 i Vest rhotten fu I »rnsak na ai sk li-

naviska typer aro anträffade & upna bys ego r.

\ minst ti 70 if dein aro funna tillhopa och kunna i I

skäl betraktas som ett i joi mdt furrad f hai

varor införda från s
i

I> t härtill kominer, att a andra - ark-

tiska st n* ikerna, m 1 udast -?t ui i

Rvgli i Norska F 1871. sid.

110, 114 i 117 ii

\ ,\ i
-.

]
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tunna |>a olika ställen, så visar si^f en ännu större olikhet

mellan Sveriges norra och södra delar, uiu mun jemför

antalet stätlen, der minnen af de bada stenåldersfolken

blifvit anträffade.

Ln annan omständighet, som härvid icke torde böra

med tystnad förbigto, är den att en icke obetydlig del
af de i Norrland funna stensakerua af skandinaviska ty-

per utan tvifvel icke äro minnen af ett ined metaller helt

oeh hållet obekant folk. Det sYnes nämligen, af skäl

som jag pa andra ställen sökt utveckla,
1

vara i liöjj -rad
sannolikt, att mången bland dessa stens;iker varit i bruk
uiidei- Itroijsaldci n, möjligen till oeh med under än se-

nare tider. Men om detta är riktigt, blir antalet min-
nen frän den »skandinaviska-' stenåldern i Norrland ännu
mindre än hvad tabellen a sid. 4 utvisar.

Då vi således finna, att de stensaker som vi här
kallat arktiska, egentligen tillhöra den skandinaviska
halföns nordligaste delar, att de tydligt skilja sig frän
minnena af det stenåldersfolk som en gång bebodde
Skandinaviens sydligare trakter, men att de deremot
hafva stor likhet med de formsaker af sten, hvilka an-
träffas i Finland oeh andra länder åar med finnar och
lappar nära beslägtfcde folk nu bo; sa synes det anta-
gande hafva mycket skäl för sig, att dessa af oss 8. k.
arktiska Btenshker äro minnen frän de i Sverige boende ,

lapparne eller finuarne, och från den tid då dessa folk
ännu voro obekanta med metallernas bruk. Man skulle
visserligen kunna häremot invända, att endast fa bland
dessa stensaker blifvit funna inom de delar af Sverige
som lapparne mt innehafva. Men detta kan bero antin-
gen derpå, att fbrnsaker af sten ännu blifvit endast un-
dantagsvis tillvaratagna

i Lappmarkerna, der fa personer
mmas som intressera sig f > , r sådant, eller också derpå

Aut. 4 v. Tidakiirt för Sverige» :i s . 17 4, samt »Smigea forntid.
t \ -ni lftö och lös

att lappamc tagit i besitta y l truktn- der de nu hu-
vudsakligen uppehålla sig, först -dan de upphört uft

begagna vapen och verktyg af sten. I >. t förra anta-
gandet sy,,es dock hafva större skäl U;v sj.r.

Det jemforulsevis stora antalet arktiska stensaker
om man funnit i de norrländska kustlandskapen fre
Västerbotten till Gestrikbjiid torde emellertid antyda, att

lappar eller finnar fordom bott i sydligare trakter än nu.

Huru skola vi deremot förklara de f;i men märkliga fvnd
at de for den arktiskt-lapska stenåldern egendomliga
spjutspetsarne och knifvarne af skiffer, som äro gjorda
i Svealänderna, pa Kolmärden, i Bohuslän, lilekii 2

ända ned i Skånes sydligaste kusttrakt? Hafva äfvei i

dessa ställen lappar en Lr anj funnits, om än i mindr
antal? Eller hafva skiffersakerna begagnats di de svd-

skandinaviska stenäldersfolken. i hvilket fall vi väl ti

antaga, att dess;; fatt dem lian sin» nordliga grannar.

da den stora likheten i ämne oeh form s\ n<-s tala för

ett gemensamt ursprung?

Sm ringa sannolikhet än synes rinnas för let anta-

gtind t, att lappar en gäng funnits i Svealand oeh Göta-

land, tror jag dock icke att man kan med säkerhet I

svara dessa frågor, da vi ännu känna sa litet om dylika

fynd, hvilka endast under kort tid varit förciriÅl för l

-

gon större uppmärksamhet.

Den tanken, att lappa me en gäng bebott södra

Sverige, är, som vi veta, icke tiv. Redan fot mer
trettio ar sedan uttalad s den af Nilsson, som i >:tt b -

römda verk om "Skandinaviens Ur-invånare sökte \ sa,

att dessa just varit lapparnes förfäder. Det förnämsta

stödet för denna åsigt fann han i den stora likhet s<un

de af honom undersökta kranierna frän sydskandinaviska

stenakh'isL!raf\ar syntes hafva med de nuvarande lan-

parnes hufviulskalar. ".Man har således», sftger han, llt

1 wSkaiul. Noj di ns Ur-invänare«, -Ja kapitJ ti, jfr Sten-
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Fornsaker af •kifiter, funna i Norfö.

Ililfln, i( w rkl.jr Un
FornSftkor af skiftar, fin \
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skal iift antaga, att lappfolket är den sista qvarlefvan i

vår Nord af don folkstam, som byfft dessa jjrifter samt

tillverkat och begagnat de i dem förvarade redskapen
af sten. djurben ni. m.

• Då detta skrefs, kände man emellertid ettduat myc-
ket fa kranier från stenåldern, och de fynd som under de
sista Årtiondena gjorts hafva visat att. ehuru man i sten-

ålderns grafvar verkligen linner ett mindre antal skal-

lar som likna lapparnes, flertalet af de nr dessa grifter

upptagna kranierna dock hafva en helt annan form. Iläraf

följer, att åtminstone hufvtidmassan af södra Skandina-
viens befolknm* under stenålderns sista del icke »erna
kan hafva varit beslagtad ined do nuvarande lapparne.

Efter granskning af alla de skäl som I > 1 i f\ it anförda
fur ett sådant antagande kommer också den utmärkte
kännaren af* Lappland och lapparne professoren friherre

\ - Dnl) u till don slutsats,
1

att han »icke kun erkänna sanno-
likheten eller ens möjligheten deraf, att det i värn sa-

gor och sägner omtalade urfolket i södra och mellersta
Sverige varit lappar .

Man säger deremut: »Lapparne hafva — det visar
allt — norr om Bottnen vandrat in i landets nordligaste
delar pa en tid da de endast ännn nyttjade hen- och
stenredskap; sannolikt mest blott de hora, tv läinpljg
sten var i dessa land säJlsynt, man hade blott qvårta
och skiffer, hvarföre man icke heller lärt. sig väl arbeta
stenredskap. De hafva, som husdjur, dit med fort hun-
den och möjligen, ja troligen, arven renen. Derifrån
hafva de vida senare, sannolikt först dä de lärt känna
metallers bruk, ströfvat ned till landet kring 61 nord-
!i

P
1;ltlt " 1 '- Vid denna polhöjd finnas de i de första

historiska och sago-berättelserna; der halv;, de fatt sin

Aldm... 2:« uppl.. sid. löS ord, ,,]. 1). ,„,„, HolmlicfK. -Nordbo,, under
hednatiden», in uppl. vid. 7 och 9.

"Om Lappland och Lapparne», -id. .;l»s

ii

la

11

största utbredning möjligen efter digerdöd n; <\<-r iiro

de sedan des., allt efter "lika lokala och administrativa
förhållanden, del» ökade, oaktadt absorbtion i den öfriga
folkmassan, dela minskade, utgångna eller undanträngda
sä val mot Norden som in mot fjäll i

dröja ett ögonblick vid frftgan om det tidsförhållande,

i hvilket den arktiska stenåldern står till stenåldern i

södra Skandinavien. Har den förra, i Sverige, börj

tidigare eller senare än don andra? Hafva lavparne hlit-

vit bekanta med metaller samt upphört att begagmi \
-

pen och verktyg af sten före »Uer ett r den skandh
viska stenåldei ris slut?viska stenålderns slut?

På den förra frågan torde man för närvarande ick<

kunna gifva något bestämdt svar, då man hvarken vet,

när lapparnc eller södra Sveriges första bebv^care ii-

vandrat i landet.
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larm-, dem d«s spetsa med Len i brist pA-jern." Men \i<l

denna tid voro södra Skandinaviens innebyggare redan
bekanta med jernet.

Lapparne lära till och med anda in i senaste tid be-

gagnat vapen oeh verktyg af sten, ehuru de sedan långe
känt jern oeh stål. SA liar man t. ex. en uppgift om
att spjutspetsar af sten ännu i s]nr<f af förra århun-
dradet begagnade* af lapparne i lvnare lappmark för att

falla vildren, i det de fastades pa springijedrar af enträ
i rengrafvarne. Oeh, enligt meddelande af professor
Nordenskiöld, har »en trovärdig person i Kuusarcio lapp-
marks-socken (Kemi lappwiarkj fur icke alltför m i, i

årtionden tillbaka sett stenmejslar begagnas till bort-
skafvandc af hårbeklädnaden frän uppblötta renhudar».

Det är derföre möjligt, att en del af de spjutspets i

o I) verktyg af skiffer, som i det följande beskrifvas, icke
äru synnerligen gamla; a andra sidan synas de omstän-
digheter, »nder livilka mit/ra af dem fl ro funna, tala för

tminstonu d«-ssa i mycket lan- tid hvilat i jorden.
Professor %gh anmä,rker.

2
att fiere af de i' Norge

tunna arktiska st isakerna uppgifvas vara anträffade i

ijrafrar. O... de svenska fornsakerna af samma grupp
jir, ^a vidt jag vet. en dylik fyndort aldrig angifven. Det
torde deremot förtjena upprnai-ksainhet, att sa mänga af
de svenska spjut- och pilspetsarne af skiffer är., hittade
i eller tätt intill mttm. tfdgra ftro funna vid notdrag-
ning i en sjö; andra helt nära c, sjö, pä ett ställe som
utan tvifvel fordom varit sjöbotten; andra i mossar, o. s. v.

1
. i

prof. liygh höll öfver deasa fbrnsakei- vid den arkeolo-
giska kongressen sistli-lne sommar, och som inom kort
skall tryckas i den officiella redogörelsen for kongressen.

^ van eller mejseln fig. l ar funnen jemte en skiiier-

knif i en nyodling vid Klöven, Irano prestegjadd, Tromsö
amt. (Kristiania Museum 6168).

Hålmejseln Hg. 2 ar funnen jemte två andra hål-

mejslar af skiff. i vid Dybvik i Lyugeti pgd, Tromsö amt.
(Kristiania M. 3505).

Knifven fig. .; är funnen vid Botuagärden i Bju^n
pgd, Söndre Throndhjems amt. (Throndhjems M. 1334).

Knifven lig. 1 är funnen vid Trästad i Kvedfj -ni

pgd. Tronts.', Mat. (Kristiania M. 3319).

Knifven fig. ."> ar funnen vid Ristad i Overhalvtm
pgd, Nordre Throndhjems amt. (Kristiania M. 5451).

Til- eller spjutspetsen fig. 6 fir funnen vid Hovland
i Hardanger, Söndre Bergenhus amt. (Kristiania M. 195).

Spjutspetsen lig. 7 är fmmcnl vid Huvestad i Tele-

marken, Bratsbergs amt. (Kristiania M. 2011

Spjutspetsen fig. s ar funnen vid Fallum i lusten
s., Snndre Throndhjems amt. (Throndhjems M. 1339 .

Spjutspetsen tig. i> är funnen i Bruno \>gd. Nord-
lands amt. (Kristiania M. 1028).

Knifven tio;. 10 är funnen vid firafning for en kil-c er

lare i Tromsö stad. (Kristiania M. 1^7.')).

Vila äro afbildade i hälften af verkli-ri storleken.

Saso,,, prof pä norska skifferarbeten af dr typer
som vi här kallat arktisk;, meddelas fig. i

— lo :l sid. s :,

och 14, hvilka figurer höra till det föredrag, som Yr
1

»Sveriges forntid», te* sid. .154
2 Norska Porimnnotforen

rsberftttAls. for 1871, sid. 111.
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Efter denna kortfattade öfversigt meddela vi har
en förteckning ä alla af oss nu kända svenska fynd af
sådana fornsaker. som synas kunna ined säkerhet h an-

is till den »arktiska stenåldern .

Lappland.

1. I Päaa Lappmark, \ mil sydöst om Mald kyrka
hittades i oktober 1873 en pikpds (?) af skiffer, afbildad

fif. 11 i hälften af verkliga storleken. »Fyndet
gjordes i en mor Milan vettande brant backe,
som skulle ntgråfvas i och för vagbyggnad»».
Mala kyrka ligger pä (i;, K» |«ä nordlig bredd,
12 % mil fpfln Skellefteå stad.

Pilspetsen, af gra skiffer, var hel da den
hittades, men yttersta spetsen blef af hittaren
afbrnten. UrsprungUga längden :J tum; största
bredden 4 linier. Den tillvaratogs af herr ka-
pellpredikanten Joh, Mörtsell i Mala och förva-
ras nu i Statens Rist. Museum (\:o 5372).

Herr Mortscll upplyser, att detta skiffer-
redskap ..till storleken liknar kpparnes slftgte-
knif, ehuru denna numera icke ar tveeggad.

ii.

Da lapp ii ii slagla sina renar, I

de nämligen un liten e\ < tsig knif, med
bvilkon »le föl st »ticka renen i ua< k

gropen, genomborrande j \ g^m n _<-n
t

hvar\ id renen tvärt faller ner pfi mar-
ken; sedan gnugga du med veustra

handen det terade stallet, sa an r|< r

sviilh r igen och ej blöder, under det

de med högra hiindi n bakom 1 i \\ in-

sticka knifven i hjerfat. Liven deit

»ar igengnuggas, sa att det ej blöder .

— Ehuru det iir in jligt, att mura af

de vanligen sA kallade spjutspetsariio

och pilspetsarne af skiffer varit använ-

da som knifvar. syrn s det dock vara

sannolikast att originalet till tig. 11

varit en pilspets.

Vesterbotten.

"2. Nära Storforsen i Pite alf, om-
kring i> mil frän utloppet, har inan

funnit en ovanligt stor och vacker häl-

mejsel af svart skiffer. som till formen

nästa ii alldeles liknar fin
-

. 1-1. som är

fint polerad och väl bibehållen. Egg i

djupt urholkad. Mejseln haller i längd

8,8 tum och i bredd vid eggen 1,< tum;
största tjockleken Q,O tum.

Den iir nyligen skänkt till Statens

Hist. Museum (N:o ö 4 < > .*> ) af hr hof-

stall mastaren J. \\ . Keijer pa Kollinere

i Kalmar län, hvars samling den hu ur

tillhört.

i..



MMMPM

>,

16

Herr ingeniör If. Magnet, som under en vandring i

Lappmarken sommaren 1 bGb erhöll mejseln af en in-
byggare, har benaget meddelat, uti »landskapet der fyn-

det gjordes bestar af skogbeväxtu sandhedar, hvilka så

långt minnet leder tillbaka varit tillhåll för lappar. Detta
fynd gaf mig emellertid anledning att anställa \ tdare forsk-

ningar inom orten, men jag vann endast ilen upplys-
ning, att en rigg blifvit funnen mi lr fornt vid Man-
j -r\ by, belägen ett par mil langiv ned af kusten frän

Morforsei . Några bestämda uppgifter 0111 dess utseende,
eller hvart den nu tagit vftgen, kun. le likval icke erhålla*.

3. Omkring sju mil från Piteå inåt landet i när-
heten af /'//,- .//* har man vid stubb-brytning på tr djup
af 3 fot» funnit en ovanligt lång p v s 1 odbrun
skiffer utan hullingar afbildad fig. Il' i hälften af verk-
liga storleken. Afbruten nag< t 11 d< m midten, der ett litet

stycke nu saknas; brottytor-

na gamla. Hela längden 12,2

tum; största bredden I, >

tum. Största tjockleken 2,

linier.

Spjutspetsen skänktes år

1 ^74 af herr jägmästaren C.

D< g a ii, in til) Statens Ili-r.

Museum (N:o 5375 .

•*. V egorna till ny-

bygget Bi vid Byske-elf

hittad* s för omkring 50 ar

sedan en brc 1, t mligen tunn
' af mörkgrön skiffer, af-

bildad Hg. 13 i hälften af

verkliga storleken. Lim bred-

sidan och de båda smal-
sidorna aro val slipade; af

17

den andra bredsidan, den som - fig. 1.;, nc|ast :

nedre h
j len slipad. I i

. . åe i](
.

skifi
1

i-, i fortsattnii af ena I ,,. yx
längd 5 tura; bred I vi 1 g< u _>, tum; s ta

5 linier.

^ san köp r 1827 af <1. v. pasl r
1 i

dahl under den forsknii
, han då

|
, ff

kostnad företog i Norrland, och inlem-
nad s af honom t T 1 1 Statens If'st. Mu-
s mm (\: is. i).

*>. En bond i V |>y hitta 1

\ ul upptagand af ny-åker för mer fin ö<>

är sedan:

I fimre delen af < 11 ,f hmn-
rfid skiffer, 1*3 1 ida si ! läi _

midten. Lai gd 2,6* tum; störst 1 bi 1 n

7 lini

1> ivarande kapellpn likan! n i Nor-
sjö, J. A. Li] ! \ hvilken omtalar fynd

tt .1. VJ \; ril 1S2_> i I ef till

-T. Vdlerbcth, tillägger, att -j ets< n k 11,

da don hit
1 1

I ., hafva
I tfi Ij 1 f it

något större styck , hvilket sedermera,

nyttjaclt till leksak åt Larn, förkoramit,

innan jag händelsevis fick se det qvar-

blifna.

Spjutsp stsen, bom tillhört Götiska

1 rbund< ts samlingar, förvaras nu i Sta-

tens III t iska M11- utn (N:o 1267).

*>• 1 A s socken, 8 mil vester om Skelleft 1

ra Lappmarksgrfmsen, har man, trolig 1 samma ställe

funnit:

a) En vacker hälmtrjsel af svart, slipad skiffer,

afbildad fi . M i hfdften af verkliga st il ken. Plana

n
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smalsidor, eggen <lj 1

1

1^> t: urholkad. Längd 6,2 tum, bredd

vid eggen 1,^5 tum; största tjocklek !> linier.

b) En liten yxa eller mejsel af 8 irt, finslipad

skiffer, afbildad fig. 15 i hälften af verkliga storleken.

Eggen rät, ligger i fortsättning ;if den ena bredsidan,

ineu bildar en tydlig vinkel mot den andra, mera kull-

riira br 'dsidan. Län^d nära 2,~ tum, bredd vid e<r«rC n

1,7 tum; största tjocklek 5 linier.

Dessa båda fornsaker tillhöra Um 1 1 mentar-lä roverks

samling. De här meddelade afbildningarna äro gjorda

efter originalen, hvilkajag genom herr

1 kturd. O. II gstadii välvilja fatt låna.

é. \ i ra Harmlund /, en mil . 1 r

om Skellefte kyrka, har man för om-
kring K) ar sedan funnit nedre delen

af en stor spjutspets af skiffer. 1)

hittad s under jordbruksarbete i den

sa kallade »Frugärdan» na den hed, som
ligger mellan sjön Gummarksträsket

l> igerrnyran. På samma gärde hade*

några . r förut hitts ts en med
skafthäl, »f en i södra Skandinavi

i f kommande typ, närmast lik tig. ;;!)

i S"\ nska fornsak r , i n eg^arne
mindre utsi i la.

Ledamoten af riksdagens andra
««' ' ' .

h " C. E. Hjelm, ;« hvars egor fyndet an-

träffats, har om fyndställct meddelat följand : Jorden,
der de häda stensakerna hittades, \ i _ 1 lermylla, som
i en forntid varit odlad, luilk t t\dli:t syntes derutaf,
att lerjorden var rubbad i den ursprungliga afiagrinrnn,

hade mörkare färg och mindre fasthet än den som ieke
varit rörd, och frän hvilken den skildes genom skarp
begränsning. Under tiden närmast vår egen hade stället

varit beväxt med sk •, tills det af inis odlades.

19

Spjutspetsen, af rödbrun skiffer med „ t]

har varit mycket lång. Den i behåll varande Ij I

len hknar närmast tig. 18, men de två haken äro mi
tydli;;:,. Bladet (ofvanför d t hnk i

och synes hafva varit nästan jomnbred kull-
rigt tvasidig »ned funna kantoi >cli afsmalnar
dre findan, som liknar den ,-, fig. 1 -_>. \\

6,7 tum, bladets bredd 1,1 tum. I

längd 4,2 och största bredd 1,05 tum.

B.Vle jutspetsen och stenyxan if

r Hjelm skänkta til) doktor II ii S n-

dinavisk-etnografiskn samling i Stockholm
\:is i;.")7(; och <;:>77 .

s
- Herr Hjelm har dessutom I

I dd lat, att han för omkriu är s ,,

i )/ Ii hy vid Skellefte-elfven sett i n

m p 2 verktum bred. afbrutcn

al skiffer, so ra var funnen K byns egor. Om
den .innu ar i behåll, torde den böra inlem- J
nas till förvar i någon allmän samlh

»K Vid Burträsk i Skellefl s eken har
man för ornkri i »0 Är sedan funnit:

1 mm del m af en bred *pju af /
mörkgrå skiffer, som nu är ], ; tum läng;

största bredd n 1,32 tum och tjockleken 2

linier. Utmed midten gar t bada sidor en
r.innformig fördjupning, som Sr 1,5 lini

bred på det ställe <\cr spjutet är afbrul
,

och som afsmalnar i en spets framåt samt upphör p
afstmd af 2,3 tum fcan spetsen.

Inlemnados ar 1827 af Ekdahl till Si t us 11'

Museum (N:o 1S3 N:o 1.

10. »I Norrland», troligen inom \ - rb< ten, är

för lftngre tid sedan funnen:

—

—
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Em spjutspets af grå skiffer, med tånge och hul-

lingar, afbiklad lig. 1(*> i hälften af verkliga storleken.

Längd 6,Q5 tura; bredd 1,35 tum.

Den lcnin.il s år IS27 af Ekdahl till Statens Histo-

riska Museum (N:o 183).

Ångermanland.

11. Sommaren 1855 hittades a. cgorna till Xorgis-

i Gideå socken, i en stenrösa nfira intill stranden af

17. 18. in.

Gideå elf, en nfbruten spjutspets af skiffer, afbildad fig.

18 i hälften af verkliga storleken. Stället var beväxt
med ffrof skoj*".

Spjutspetsen, af grä-rödbrun skiffer, är smal, jemn-
bred och i häda ändar »fbruten. Bladet (framför de
bada sina haken) är tveeggadt; tången har afrnndadc,

21

tunna kant. r. Längden nu l, tum; största bredden
nära !> liriier; tjockleken 3 lini

Förvaras i Hernösands Elemeniar-läroverks samling.

\l. I idsunda socken liar man, möjlig m på
samma ställe, funnit tva spjutsj af skif

a) Den ene, nästan svart, afbildad fig. 17 i hälft

al verkliga storleken, ar lan» och smal med kort tån
och korta hulliugar. Längd 1,0 tum, största bredden
nära C linier.

b) Den andra, mörkgrå, är kortar h bredare
med bred, { linier Ung tange och två hulliugar. Lan
2, tum, största bredden 1 rum.

BAda förvaras i Statens Historiska Museum (X:<> 1736 .

V\. A en torplägenhet under hemmanet \ ) B
j i BjcrtrA socken hittades för 1(1 ar sedan en liten

/ af skiffer »i en åker, som för omkring 40 ar sed

är bruten af s. k. grankjal."

Mejseln, af svart skiffer, har rät egg, som >< o v i

fortsättning af ena bredsidan; nästan jeinnbred, väll sli-

pad, i synnerhet vid eggen. Längd 2,is tum, bredd 1

tum; största tjockleken något öfver 3 linier.

Förvaras i Statens Historiska Museum (\:o 5373),

som erhållit den, jemte N*:o 1 1 m. fl. fornsaker af sten

från Yngvriiumhiud, genom medverkan «f hr 1*. Edholm
i BAlsjö.

11. \ iren 1
L 7 1 hittades vid uppbrytning af en

stenbaeke, omkring 6*0

—

-70 alnar frän Grösjöit, i Bjertrå

socken:

En hälmejsel af grä skiffer, uppåt afsmalnande, med

tydliga smalsidor. Längd 4,05 tum; bredd vid eggen

1,1 tum.

Förvaras i Statens Historiska Museum (X:o 5421).

15. V eooma till hemmanet N:o •'» Trvsh i Skogs

jken hittades, för omkring 5 år sedan, en mindre spjut-
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,syW af skiffer under plöjning af en gräsvall, pä ungefär

500 fots a fstand från en liten sjö.

Spjutspetsen, af rödbrun skiffer med ett grågrönt

band tvärtöfver främre .Klen, ar ufbildad fig. 19 i hälften

af verkliga storleken. Tången är mängkantig, nästan

trind; baktill finnes en knapplik utvidgning ined ett luik

ni ena sidan; dess andra sida är bortslagen. Län-d Li5

tum; största bredden ii lini< r.

Fön ras i Statens Historiska Museum (N:o 5400).

10. \ hemmanet N:o '2 Kläpp i

Skogs socken har hemmanets esrare Nils

Skoglund vid akerplöjning. på omkring S

tums djup under jordytan och ungefar
100 alnar frän en insjö, funnit:

En baktill afbruten spets af rödbrun
skiffer, ryggad a bada sidor. Den afbröts

vid plöjningen, och det andra stycket till-

varatogs icke. Längd nu 2,0 tum, bredd
0,7:> tum.

Förvaras i Statens Historiska Museum
(\:o 5656).

17. A id Bondsjö i Säbrå socken hit-

tades före ar 1864 en framtill afbruten,
bred, tveeggad dolk (?) af -ra skiffer m 1

kort, kullrigt, fyrsidigt handtag, afbildad
fig. 20 i hälften af verkliga storleken.
Hela längden nu 4, tum; bladets största

I i eld 1,4 tum.

Do ken tillhör Hernösands Elementar-läroverks

.

samling:.

Jemtland.

IS. A AlavattntU egor i norra delen af Ströms soc-
ken, närmare Alanäsets an Ströms kyrka, der än rinner
ur sjön Stora Alavattnet, har man funnit:

1 n val slipad och ( skadad spjutspeh af rödbrun skiffer,

som liknar fig. 16. Tången är dock mycket kort, knopt
längre än de ganska stora hullingarna, och föi med
ett djupt bak |.a ändan i medellinien. Längd 5,25 tum.
bredd 1,2 tum.

Skänktes 1873 af ingeniör W. Hfirnqvist till Öster-
sunds Idementar-läro\ ei k samlintr.c

Om detta och andra jemtlandaka fynd a fomsaker
frän ludnatiden har herr lektor P. Olsson leumat u
noggrann beskrifning i Några upplysningar om f rnsak

i Jemtland», införda i nyss nämnda läroverks pr trram u

1874. Fyndet frän S\ Ije är der upptaget under X:o 6.

1$» \ \ 1
s

i Morsills sock.n Bro. möjligen
j

samma ställe funna 2
/ L \r af brunröd skiffer, af

hvilka den ena förvaras i Östersunds Elementar-läroverks

samling, och den andra i doktor .1. L. Ch. Sti in II r -

samling i Pajala; allt enligt benaget meddelande af herr

I ktor 'Ms n (jfr d nn % anf. arb., sid. 11»).

Den, som tillhör samlingen i Ö rsund, ir afbruten

i bada ändar, hvilkn saknas, -
i att endast mellersta <

-

len af den ovanligt breda spjutspetsen linnes qvar. A bida
sidor har en ganska bred och djup, framtill afsmalnande
och slutligen försvinnande ränna lupit utmed midten.

Det bevarade styckets lan 1 är endast 2,0 tum, bn Iden

1,7 tum.

20. Vid Sv( [jr by i Håsjtf socken, på edet mellan

Hemsjön och Sicksjön, har man under åkerodlins hittat:

Kn spjutspets af bard, svart skiffer med tu i ii

tva hullingar. Spjutspetsen, som närmast liknar fig. In".

är val slipad och alldeles oskadad. Länge] 6,63 tum och

största bredd 1,3 tum; tångens längd 1. tum och

bredd 5—8 linier.

Den sk. nkt s år 1867 af komministern V. imrén

i Håsjö till Östersunds Elementar-la roverks samlins
*

(Olsson, anf. anb., N:o 5).
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21. < M '-'i!! durovcrk* siiinliiig !'«

M J vy

I I -I- 111 T l.Hi 1 1 , < lilli il

.it -kirt- r, h\ ilka tndiirin

in. in nu « j k lim r i. ij r

ni dera* f\ tnl'i m-T.tinl iirln t. r.

1'" na .ir o«karlii«J. vAl slipnd och rOd!>run, men
;

I ,."- rli ui«] in I n Orkan- knutar.

1 >< n ir »in ill ull tu (mil |, i

" 'I del< »i; ind in limma inidtfor In

"'•f'» t^i leiulijji-n djupa Imk. i livilka den rsui t-ll«»r

nu d -|, rit fk*tl»linden vid ^pjut-

kftfti '- I I " tum. Nr. 1. J linicr. (< k*«m, .ul.

i

7)

l>«n iiiiliu Är ofulUtAmlijr. men hfttVu x.int

lik I i lim ii d. ii är i uiiii

\ I' Ii ii ••• 'i \ ii.
(

nu 2,1 fm ld s lim, r (< M
•>•>

illl. ni I». \ > s ).

I H mil i l,|iin

n iii« II in •' rulland ... Ii M. d< I|m«|, hur
UIK*' funnit

in. ni

I u

i t

ld I, 1 |

' » r »pjni I ikiffi r. un d liullii,

ir nåriiiu»! h„. 1»;. I r,| _» ,,,,.

:d (i tum.
1 illli-

i , j

! i»" 1 hur n

v i NuiuM

!

< 'I lierrnr I . \ I |yo| ,,. |, .] |; \|

I i. funnit fl

t hit:

•kif-

Medelpad.

l:\.

n

I • n m\ i i
n

in funnit:

i

n luir mun f

af *kiff« r, ufbildad Ii*. 21
11 i'' Vid

. f'' Ut indi li\;ir[»4 nr-

li.dk lingui iKiiiiikoinmiu. Ungd .\.\ r,n ,

ge 11 1.4 tum; stArstH tji < kli k mi t, 1 mi.-r

Fo irai i >t;,t. iis lliv.turi>k.i M
24. I

1
1 1.

v

^t JK ii, funnit

> Ii ir man

En ovnnlisrt tu .

Iiildnd fiir. i»2 i IiäIIioh d

1

rkliii i ^
I •ii

/J
ii •

^ x .i ii. -••m ir \ il rdipnd. Ii ill. r : tum
* id ii ir i .( tum an\\ M l«-ki u

.t i 1 inu-r

!») I . •!••!« n d »n .illunt. ii -

•kdi. r. il i idu J I.nu- mull i

tum. dden s linii

Ii idn i utr*rm Ili-,t..i a (

\

\\\1).

I
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Helsingland.

?»>. T ffassela socken har inan > i

en stenbunden kulle ofvan jord»' funnit:

l-ii hal a af lös skiffer, 4 t
tl tum

lans ocli 1.; tum bred.
^

Eges af herr professor L. 1". Wnlm-
st dt i Uppsala, enligt meddelande af

1 crr
j

f -
,

or L. Mivo.

26. Vid gniiulorafninjr till en 1
.1 r-*-ien

nad norr om Gnarpt kyrka hit!ades för

ett par ar sodan:

En »pilspets af rödbrun skiffer».

Förvaras, i Hudiksvalls Element!

läroverks samling.

ir-

I 7 socken har man vu.Ii 1

stranden af Elgeredssjön funnit

1

Em »pilspets af rödbrun skiffer,

örvaras i Hudiksvalls Elements ir

ktroverks samlino-Ii

28. V Afkolms cgor i JSjuräkers .soc-

ken liar nian under plöjning funnit:

En spjm
i

i af rödbrun skiffer, af-

bildad fin. 24 i hälften af verkli o-» stor-

leken. Längd 9,55 tum, största bredd
1, tum, tjocklek 3,5 linier.

Spjutspetsen är af nämndemannen
Erik Persson i Afholm skänkt till Sta-

tens Historiska Museum (N:o M:>4).

~9. 1 D Isbo socken har man funnit:

En hålmajsd af svart skiffer, afbildacl
fig. 23 i hälften af verkliga storleken. I pptill ii

en fördjuj
in nes

»ning, som dock aldrig torde bafva bildat na-

2i

'r-
(U ( -'^ Längd

1 tum, bredd 1,4 tum, största tjocklek
7 I linor.

Hill
Förvaras i Stat. ns Histoi iska M

30. N i; t / / kj -k i har man fun

En tunn och bred t y af skift

1 öi \ ar is i Hudiksvalls IJ nu rit ir-l

l\:o ll'oS

31. Vid 7

i en backe funnit

En pilspi faafrödbrun skift r

iroverks samling.

] ')'
> ' ken har man

I örvaras i Hudiksvalls Ele-

m i tar-] irov rk». sa mling.

32. Herr landskamr rar :n -k

\. Södermark i Kalmar 1 tar i br f

af den 25 Maj \^7 i nu J lelat:

•'lag anser mig 1 i nämna att

jag, då jag för f in Ir se lan bo Ide

i (jefle, hal . n spjtttsp t- afskiff r

fullkomligt lik fig. bi i S\ nska

fornsaker» af Montelius, hvilken

spjutspets, em ja • rätt minnes,

var funmn i Norrala sock n i II 1-

siuglaml. Den gick förlorad i (_»

branden lSoMJ.

33. \ A >>/ O^or 1 Altt;

s ek n är af Anders Erss n fun-

nen

En oskadad vpjtUsp i af röd-

brun skiffer med tango och t\ i

sina liullingar, utbildad fiij. 25 i

hälften af verklma storleke n. r

t. ingens linda tinnes \{ mindre

bak. Längd 6, : tum, bredd 1,25 tum, tjocklek Z Ii ni r

Tångens länard 1,45 tum.
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förvaras i S ns Hist. AIus.mii (N:o 554,3).

«>•- I s h socken har innu funnit:

1
i af skiffer, m till formen liknar en flint-

VX In ren är grönaktig.

Furvaras i Hudiksvalls Eleincntar-lil erks samling.

Om denna och de andra fornsaker af skiffer, s

tillhora saralingen i Hudiksvall, har hen- doktor J. \.

Wiström benäget meddclal mig uppgift.

3d. 1 iuli r en trädrot nära Sjiilstngan i Skogs s<

k ii hittade torparen Vallinder för flcre ar sedan:

a) In /// i
if mörkgrå skiffer, af-

bildad Hg. •}.('>
i hälften af verkliga storleken.

Yttersta spets i iir i senare tid afslagen.

Längd nu 3,7 tura, största bredden 7 linier.

b) Vax tveeggad! knifb< rå glira-

raerskiff r, jenmbredt, framtill trubbigt, baktill

tv if afslaget. Längd 4,'ifl tum, bredd 1 tura,

tjock! k 3, i linier.

För omkring tio år g lan skänktes de af

hittaren till herr komminister J. V. S iderlund i

, som -ifvit dem till doktor Hazelii Skan-
dinavisk-Etnografiska mus um, -I. r de hafva
N:w 2854 och 2855.

Dalarne.

36. Vid »Sundsmyran», några famnar frän Fogei-
sjöns strand och »

4 mil S. V. i m P by, hittades
i Aj.ril 187*2, två alnar under myran, i / ispets af mörkgr
skiffer med tål h två smä hullingar. Fogelsjö^bj
höi til! Loos pastoral i Helsingland, men 1 r inom
Dalarn ;s gräns.

Pilspetsen är 8,1 tum lång; största bredden 4,5 linier.
Tan ( 1 1 Qor.

Förvaras i Statens Historiska Museum Y
som erhållit den jemte den under följande N:o \

spjutspetsen genom herr kyrkoherden V. Tui
37. Invid Vi nu rsjön, V . fjerdiug \.

Hamra 1>), sura äfven hör till Loos pasl i

ligger i Dalarne, lottades vintern 1872 -7:; frän

af en sjrjutepets af mörkt rödbrun skiffer, som
en stor sten, hvilken var i n i] ri med man»a
11:1 Fyndet gjorde vid upptagande af lera

a 3 alnars djup 1113 i i.

Spjutp* ti. Ii häda sidor längs
i

»1'gt sp r nu 2,5 rinn lång; största bi

inier.

2)

o 50 -J lj

pptagna

i J is.

\ . um
uru d i

iro 1 i

lag iliVIl

små ste-

Ulld er 2

o

linier.

Förvaras i Statens Historiska Museum (N:

38. V Sa\ i:\ bi i Elfdah ns soek n,

N. V. han sockenkyrkan, har man, enligt inei

af herr doktor A. Stcffenburg, vid gräfning af ii

nit en yxa af svart skiffer utan hål för skaftet.

gjordes nära Ransjön pä ett ställe, som troligen

varit betäckt med sjöns vatten.

i\ati, hvilken är mindre väl gjord, är jeninl

liar tydliga smalsidor; föga lipad, nästan blott

darnc. Den ena ändan bildar en dålig:, endast

sidan slipad Qgg\ dv\i andra andan liknar en tj(

Längd 4 tum, bredd l,S tum.

Förvaras, såsom depositum, i Dala Fornmi
enings samling.

59. Under gräfning i en myr ii I//. k\

i Elfdalens b eken har man funnit:

En tpjutspeU ai rödbrun skiffer, med tån

rta hullingar. Spetsen har, sedan fyndet

blifvit afslagen af några barn. Längd 3,45 tun

0, tura. Tångens längd 0,3 tura.

Tillhör Dala Fornminnes-förenings samling

'\ Vid byn Rot i Elfdalens socken hitt

riten och

edden G

19 .

nu 1

ldelaiid<

ker f iiii-

F3 1

1

I om

1 och

vid .in-

l i ena

k ec"

1 - 1-

S en r

r-c och

i: 1 1 rodd

Fal un.

40.
i -s ar
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1875 en spjutspets af skiffer, liknande N:o 39, men den

blef af hittaren bortta ppad.

Enligt meddelande af herr doktor A. Steffenburg i

Falun, som liaft godheten sända mhj till beskrifning både
den vid Mamsta funna spjutspetsen och flere andra har

upptagna fornsaker af" skiffer frän Pularne.

11. Vid södra stranden af

Skattunt/ssjön i Orsa socken hit-

tades i Maj 187.") en spjutspets

af skiffer, som låg tätt invid vat-

tenkanten under rötterna pa en

stubbe.

Spjutspetsen, af ljus brun-

grå" skiffer, är framtill sfbruten,

ryggad ;i bada sidor; ilen liar

en bred tålige, men saknar hul-

liugar. Längd nu 8,9 tum; bredd

1,5 tum. Taimcns länird 1,2 tum
och bredd omkring 1,1 tum.

Tillhör Dala Fornminnesför-

enings samling i Falun.

42. Fa Dundcrön vid Sol-

lerön i Siljan hittades år 1872
a en åker:

En spjutspets af grå skiffer,

a båda sidor ryggad; med ått-

kantig, nästan trind tango, men
o
S

ntan hullingar; afbildad tig. 27
i hälften af verkliga storleken.

Längd 5,3 tum: bredd 0,8 tum; största tjocklek drygt
3,5 linier. Tangons längd 0,8 tum o h bredd 0,4 tum.

T rvaras i Dala Fornminnes-föreninirs samling i Fa-
lun (\:o 130).

43. Vid stranden af sjön Qoin i Malungs Vestra
Finnmark hittades ar 1870:

'

'

.,1

lin spjutspets af skiffer utan tåriffe och hullinjRir,

afbildad lig. 2S i hälften af verkliga storleken. Den
långa, tresidiga fördjupningen vid bakre ändan ii r prydd
med inskurna zigzagsit-atcr. Helt nära bakre
andan finnas två små bak midtemot hvarau-
dra. Färgen brun med ett snedt grått band
nära midten. Längd 6,8 tum; största bred-

den 0,8 tum.

Förvaras i Dala Pornminnes-förenings

samling i Falun.

14. \ id stranden af Vagnsjön i norra

delen afOie socken har man funnit:

En t\^oi:^\A knif (?) af skiffer, afbildad

fig. 29 i hälften af verkliga storleken. Tunn,
framtill trubbig, baktill tvlir t afsk uren (ni

ligen afslagen och s< dan jemnad). Stenens

färg är brungrå med mörka, rödbruna fläc-

kar. Längd 1,85 tum; bredd 1,15 tum; tjoc

lek endast föga mer än 2 linier.

Förvaras i Dala Forn minnes-förenings

samling (N:o 12S .

Gestrikland.

45. A id Häcklituji i Valbo socken biträdes för fl

ar sedan:

Kn afbruten spjutspets af skiffer, nu 3>G tum lång;

bredd 1,1 tum. Uppgiften, att denna spjutsputs skulle

vara funnen »i en sandhög" jemte en stenyxa med skaft-

hal, torde icke vara fullt tillförlitlig.

1 Den i Sloghagen, Husby socken, runna lansspels, som

1814 sid. äs omtalas i Antikvarisk tidskrift för St n, : I.

188, lar enligt en af herr Dybeck rauntligcn loninad uppgift icke Ii a

varit af skiffer, utan troligen af lliutn. Den skall icke linfvn haft verk-

liga bullin

'\
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Kåda stensakerna förvaras i Uppsala Museum.

K). Vid H/Mö Bodaitie har man funnit:

Ku väl arbetad spjutspets af mörkröd skiffer.

Förvaras i Hudiksvalls Elementar-lä roverks samling.

Uppland.

47. V Vaby egor i Simtuna soc-

ken och härad, ^ esterås lan, liar inan

funnit:

En spjutspets af grå skiffer, af-

bildad fig. 30 i hälften af verkliga stor-

leken. Den är något böjd %
utan tan

och hullingar, men med två inskär-

ningar midt emot hvarandra nära ne-

dre ändan. Längd (>,2 tum; bredd 0,

tum; största tjocklek 3 linicr.

Tillhör herr kapten S. Ulfspanv s

samlin": i Stockholm.o

Vestmanland.

l

48, \ id Xortunu i Tortuna soc-

ken hittades, omkring ar 1868, under

dikning;:

En spjutspets af brun skiffer med
hullingar och tange; den liknar närmast

fig IG. Längd 0,4 tum; största bredd

1,3 tum.

Förvaras i herr grefve G. M. Hamiltons samling pa

II deiisberg.

49. Vid Nyckelby i Fellingsbro socken har man
funnit:

En spjutspets af skiffer, afbruten pa midten.

°i'-i'>•>

Förvaras i herr brukspatron IL \tt<-rlings samling
på Vesslingbyholm.

Södermanland.

50. Vid Kattnäs i Höle socken har man funnit:
En spjutspets af svart skiffer, hvilken närmast lik-

nar lig. 16. Tången är 1 tum, bada Kuttingarna omkring
i linier langa. A tången ses djupa skåror både baktiU
och pa sidorna. Hela längden 5,5 tum och största bred-
den 1,4 tum.

Förvaras i herr K. Schmidts samling a Vrå.

51. A id Skdrby i Vagnshärads socken hittades för

ett par ar sedan;

\

En i bada Ändar afbruten, eneggad knif af rödbrun
skiffer, afbildud fig. 31 i hälften af verkliga storleken.

De prickade linierna antyda de förlorade delarnes san-

nolika form. Ett tydligt hak ses mellan tången och den
konvexa eggen. Längd nu omkring 3,5 tum, bredd 1,45

tum, största tjocklek ,'i linier.

Förvaras äfven i herr K. Schmidts samling.

52. \ id Skärf)y har man också funnit:

Spetsen af en afbruten eneggad knif af mörkgrå
skiffer, med afrundad spets; ryggen nästan plan, 3,5 Ii-

M

1

V
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nier tjock. Styckets lftngd 1,5 tum; störstu bredden nära

0,8 tum,

F< r\ äras i samma sam) in -

53. I en Hkcr vid torpet AspcJulfn under Cla«"storp

i Östra Vinga-kers socken hittades kv 1 S78

:

Främre din af en rak. trubbig, en ggad hiif (?)

af glimmersk i ffer. Det bevarade stycket är 2,fi tum bil,

] tum bredt och vid ryggen niira I linier tjockt.

Enligt meddelande af herr öfvcr-hofjagmästai n

grefve Claes Leweiihaupl \ S ( laestorp, i hvilkens samling

knifven förvaras.

Östergötland.

o4. 1 Q ' till Strengnäs stift hörande so k

ä södra sluttningen af Kolmården, hitta 1 - för flere n

sedan:

En *pj j t af skiffer med tilnge och två hullingar,

afbildad fig. (il i professor Nilssons St nåldcr . D
ar närmast lik var fig. 16. Hela längden 8,1 tum och

största bredden 1,4 tum; tam ns längd 1,4 tum.

Tillhörde professor Nilssons första samling af forn-

saker och förvaras nu med denna i Lunds Museum.

Ne rike.

55. Vid Amäntjen i Götlunda socken har man, i

afloppsgrafven frän Hasta-sjön, funnit:

En spjutspets af mörk skiffer med tånge och två

hullingar. Den är afbildad fig. c & sid. 71 i Hofbei
»Ncrikes gamla minnen» och liknar närmast vår fig. 16.

Förvaras i Örebro Elementar-laroverks samlin

56. I G l / socken är funnen:
En pi inidtcii afbrutcn spjutspets af skiffer.

Förvaras i Örebro Elementar-läroverks samling.

57. I / en S.V. om Ihtssclfors hruk i Ska-
!

rslnilts socken har man hittat:

En afbrutcn
,

ts af mörk skift* \ I mgd nu
'""', bredd 1,3 tum och si i tjocklek 5 linier.

Tillhör doktor 11. Hofbergs samling i Stockholm.

Vermland.

.)S. Vid // i\ is socken hittades för nå "ra
ar sedan i jorden:

I i spjutspets af skiffer med 0,v tum n g tån>rc och
tva ganska korta hullingar, närmast lik var H _ >. I tän-

s bakre kant en bred och djup inskärning. Hela

längd* i. 5,7 tum, bredden 1 tum.

Tillin r stadsläkaren friherre C. Cederströms samling

i Strömst *: . 2398).

.>!). I Oi i »ssc, en half mil öster m Thorel

i Fryksfmde socken har man j» i .">,
» fots djup funnit:

i i liten spjutspets af gröngrå skiffer in d 6,5 mm
lång ti: h två korta hullingar. Ryggad a båda

sidor; framtill trubbig Längd 8,7 tum, bredd nära 0,

tum; s rata tjockleken 2,5 lini r.

Skänkt i N v. 1S7J af v. [»astoi \. F. Vnderson

till Carlstads Elementar-laroverks samling (N: 18l .

60. I Kaiiatid - n har man vid gr&fhing i bott-

nen af Km IN dfven funnit:

Fn ) skiffer med bred tan e och t

sina hullingar; Ined, runn, utan märkbar rygg i nå-

gondera sidan, framtill afbrutcn. Längd nu 3,2 tum;

största br hl n 1,3 tum; tjocklek 2 linier. Tångens

längd U tum, bredd 0,0 tum.

1 rva s i Statens Historiska Museum Vo 5450: o).

Bohuslän.

61. I ti ktenafZ^s kil har man, möjligen på, samma

ställe, funnit:
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a) En apjutsjjtits af gråsvart skiffer med tånge och

hullingar, hvilken varit närmast lik fig. 16. Spetsen och

en del af tången år bortel m, sedan fyndet gjordes; ena

sidan af bl.i 1 ( ir skadad g< mun d- ss användande till bryne

i senare tid. Lfmgd nu 5,25 tum, största bredd 1,1 tum.

))) En mindre och smalare .\/y//7.*y- ta afljusare skiffer,

med kort tange och nästan omärkliga hullingar; oskadad.

L&ngd 4,i tum, bi II 0, tum.

Båda forvaras i Statens Historiska Museum N:o
4S97).

Småland.

Skåne.

64. I »Klosterlyekan i elh , bredvid T
, hit-

tades på 1840-tal t:

En
V'./''"- ellci /• af mörkgrå skiffer med tånge

och lemningar af tvii hullingar. 1'dadet a bada sidor vy
gadt; spetsen afbruten. Längd nu 2,65 i , st rsta
bredden 7 linier.

1 Hl
.

e först prosten Johan Bruzelii gamling i

Tommarp, Skåne, och kom med denna samling till Si
t ms Historiska Museum, der han nu förvaras (N:o 2549

A 62. Vid notdrägl i en sjö i Gälla k su :k< n

1 är funnen

:

1 1" y v eller lit ii spjutsp is
; ,f nastau

svart skiffer, med tånge, men utan hullingar;
I afhildad fig. :>} i hälften : ,f verkliga storhken.
I Mot spets n fyrkantig ueh ganska tjock. Lriimd
I *i,e.

r
> tum, bredd 0, tum.

Yj Förvaras i Statens Historiska Museum (\:<>

9 5445); tillhörde förut hr pastor L. F. Palmgrens
samling af fornsaker.

Bleking.

63. På Hjorta/iammari udde har man »i en sten-
krets» funnit:

En pi g ts af gra skiffer, med tango och två korta
hullingar. Längd 2,6 tum, bredd 0,45 tum.

Förvaras i Statens Historiska Museum (N:o 2203).
Se N. G. Bru/elii reseberättelse för ar 1855, sid. 20
(handskrift i Vitterhcte-Akademiens arkiv).

TILL iGG.

Lappland.

6S- ^ id sju,, l//,/
j Hietanii mi kapellför-

samling, s
,, hör till 0f\ r-i rn past< ra t, har man

funnit:

En
- \ af mörkt rödbrun skiffer, me I tåri<*c och

två korta hullingar; udd n afbruten. Längd nu 3,i tum,
bredd o, tum.

Skänktes år LS75 af herr in n n IL Magnet till

Statens Historiska Museum (N:o 5526).

(>(>. Herr ingen iör Magnet har nyligen meddelat
mig, att man i samma ..-akt funnit fem eller sex andra
pil- eller spjutspi ts ir af skiffer, af hvilka några lära hafv i

sålts till Finland ar 1873; en g< s ännu af herr Ma< it.

Vesterbotten.

(>?. 1 Ofv r-f\iih.r socken lära, ahen enligt uppgift
af herr Magnet, hafva hittats:

a) I n knij af skiffer, närmast lik vår iiir. 3.

b) En annan knif af skiffer, närmast lik var n>. 4.

p



I

'

I

38

o

Ångermanland.

68. \ egorna till Kläpp i Skogs socken har man

hittat:

a) En eneggad knif af rödbrun skiffer, afbildad lig.

:; I i halften af verkliga storleken. Tången bildar nästan

rät vinkel med ryggen. Bladets Iftngd 2,7 tum, bredd

1,2 tum; största tjocklek 1,5 linie.

1)) En spjutspets af rödbrun skiffer, ryggad pä båda si-

dor, med tålige och tva-hullingar; afbildad lig. 33 i hälften

af verkliga storleken. Längd 3,76 tum. Bladets största

bredd 1,25 tum;

tångens längd

1 tura och bredd

G linier.— »Hit-

tad för när-

mare 10U ar S
-

dan.»

e) Bakre de-

len af en större,

i äldre tid afslagen spjutspets af rödbrun skif-

fer, närmast lik fig. 12. Ej ryggad på nå-

gondera sidan. Längd nu 3,15 tum, bredd

0,9 tum.

d) Den i bada andar afbrutna främre delen af en

spjutspets af svart skiffer, ryggad a bada sidor. Längd nu

2. tum, bredd 0,6 tum. »Hittad vid ett torp under

hemmanet N:o 3 i Kläpp, ej långt frän en mindre sjö.»

Alla fyra förvaras i Statens Historiska Museum, som

i Februari 1876 förvärfvat dem, genom medverkan af

herr P. Edholm i Billsjö (se N:o 13).

Under den tid af något mer än etl ar, som förflutit

sedan början af denna uppsats trycktes, halva sa mänga

.:'.)

nya svenska fynd nf »t ensaker anträffats, eller kommit
till vår kännedom, att vi torde böra här meddela en 113

öfversigtstabell i ställd för den sid. | intagna.

Fnrus;i k<t al sten imma 1 s Wirigc

A
1

r

-7-

—

2 —

£
*

J :mk| 7 7
'

\ 11 I r. — 1 .' 1-2 1
,

riiKiilaii-l i;
:

l 1 1 8 > VI

.Iciutland 4 l 11 — — w 4.

1 —
1 1 1 1 - 3

Hctaingland t 1 9 |?)1 12 41.4

Gästrikland 1 s
i» — 2 _'

Dalarne 1 i 1 — 7 ? 1 9 is |

Lappland, Nwrlai
1

ftalarm 7^ Ii -.7 1 Q IS _v

S 11 Dalar 1 i
— — 10 1

'

Götaland, utom Sk 4 SJ 3 -
;

— ä
-—

1

S me 20.1 •1 00 1 1

H\l Si IG8 1 4<ö S w *

Antalet fornsaker af skandinaviska»: tyj r beräk-

nadt lika som i den motsvarande tabell vi infört i den

afhandling »Sur les souvenirs de läge de la pierre d s

Lapons en öm 1 , som är intagen i C nnpte-rendu du

Congres de Stockholm, 1 S74 (sid. 138—202).

1 Nästan -illa funna på nmma ställe; 5.

>,
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